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ბოლო ათწლეულებია მსოლიოში სწრაფად ვითარდება ქარის ენერგეტიკა. დღეს-

დღეისობით გლობალური კლიმატური ცვლილებები ერთ-ერთი უდიდესი პრობლემა არის 

კაცობრიობისათვის. მსოფლიო ცდილობს შეამციროს გამოყოფილი სათბური აირები და 

ტრადიციული ენერგეტიკიდან ნელ-ნელა გადავიდნენ მწვანე ენერგეტიკაში რაც გულისხმოს 

ენერგიის განახლებადი წყაროების გამოყენებას.  

ქარის ენერგიის ელ.ენერგიად მისაღებად ვიყენებთ ქარის ტურბინებს . რა თქმა უნდა 

ყველაფერს აქვს როგორც დადებითი ასევე უარყოფითი მხარეები.  

მსოლფიოში გავრცელებულია ქარის ტურბინებზე რამოდენიმე მითი ,რაც 

გამოწვეულია საკითხის ზედაპირული ცოდნით . 

განვიხილოთ თითოეული მითი: 

ა)  ქარის ტურბინები არიან ხმაურიანები და ისინი ზეგავლენას ახდენენ ადამიანებისა 

და ფლორა/ფაუნის მდგომარეობაზე? 

 

ხმაური-ეს არის აშკარად შესამჩნევი პრობლემა , მაგრამ ეს არის ყველაზე ადვილი 

საკონტროლებელი და მართვადი.  ქარის ტურბინის ხმაური შეგვიძლია დავყოთ 2 

კატეგორიად:  მექანიკური ( გენერატორი,  საკისრები) და აეროდინამიკური . 

 პირველი ტიპის არის წარმოშობილი მექნაიკური დეტალების 

მოძრაობა/მუშაობისგან ;  

 მეორე ტიპის ხმაური არის ფრთების მოძრაობის შედეგად წარმოქმნილი; 

 

თანამედროვე ქარის ტურბინები არიან ძალიან  ჩუმები . მექანიკური ხმაურის შემცირება 

შესაძლებელი ხდება ტურბინის დეტალების  დიზაინის  შეცვლის მიხედვით , ასევე 

ტურბინის შიგნით ხდება  სპეციალური გადამწოდებებების ( სენსორების) მონტაჟი , 

რომელიც  თვალს ადევნებს ტურბინის სხვადასხვა დეტალების ვიბრაციის დონეს და მისი 

დახმარებით ხდება  ტურბინის ჩუმი მუშაობა.  



თანამედროვე ქარის ტურბინები შენდება დასახლებული პუნქტებიდან მინიმუმ 200 მეტრის 

დაშორებით, ეს ის მანძილია როდესაც მოსახლეობას ტურბინის მუშაობის არავითარი ხმა არ 

აწუხებს. მისი მუშაობის ხმა იმდენად მცირეა , რომ საყოფაცხოვრებო ტექნიკის (მაცივარი, 

კომპიუტერი) უფრო დიდ ხმას გამოსცემენ (დეციბალებში) ვიდრე ტურბინა მუშაობის 

ნორმალურ რეჟიმში. 

 

წარმოგიდგენთ სურათს, რომელზედაც ასახულია სხვდასხვა ტექნიკის მუშაობის 

ხმაური დეციბალებში.  თუ კარგად დავაკვირდებით სახლის კომპიუტერი უფრო დიდ ხმას 

გამოსცემს ვიდრე ქარის ტურბინა.  

 

 

 

 

 



ბ) ქარის ტურბინა აზიანებს თუ არა საძოვრებს და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს? 

 

ეს  საკითხი არ წარმოაჩენს ქარის ფერმებს ნეგატიურად . 99% ქარის ფერმების 

ადგილებისა შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს საძოვრებისა და სასოფლო დანიშნულებით. 

ძირითადად ქარის ფერმები შენდება მაღალ მთიან ადგილებში , იქ სადაც არ არის საძოვრები 

ან სასოფლო მიწები . ბევრ ქვეყანაში ქარის ტურბინის ფერმების ქვეშ განთავსებულ 

ადგილებს იყენებენ ცხვრებისა და ჩლიქოსანთა საძოვრებად, ასევე მის ქვეშ წარმოქმნილი 

ჩრდილი მათი დასასვენებელი ადგილიც გამხდარა ხშირად  , ისე რომ არც მის სიცოცხლეს 

შეჰქმნია პრობლემა და არც ქარის ტურბინის მუშაობას.  

 

გ) ქარის ტურბინა საფრთხეს უქმნის თუ არა ფრინველების სიცოცხლეს? 

 

qes-ebis muSaobam SeiZleba gamoiwvios frinvelebis 

masobrivi sikvdilianoba Tu is agebuli iqneba Tbil qveynebSi 

gadamfreni frinvelebis gadafrenis zolSi. amitomac, qes-ebis 

daproeqtebis dros cdiloben is ar ganaTavson am zolSi. rac 

Seexeba SemTxveviTi frinvelebis sikvdilianobas, maTi 

raodenoba Zalian mcirea sxva teqnikur saSualebebze 

(avtomobilebi, eleqtrogadamcemi xazebi da sxva) daRupul 

frinvelebTan SedarebiT. 

წარმოგიდგენთ სტატისტიკას: 

მიზეზი  რაოდენობა  

შენობები/ფანჯრები  550 მილიონი  

გადამცემი ხაზები  130 მილიონი  

კატები  100 მილიონი  

ავტომობილები  80 მილიონი  

სასუქები  67 მილიონი  

კომუნიკაციის კოშკები  4,5 მილიონი  

ქარის ტურბინები  28,5 ათასი  

აეროპლანები  25 ათასი  

 


